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L’Autoritat
Nacional de
l’Aigua al Perú
s’interessa pel
 La consellera Irene Rigau informarà les editorials que no es faran llibres nous el curs 2014-2015 model de l’ICRA

Ensenyament vol reutilitzar els
llibres de text ignorant la llei Wert

MARC MARTÍ

GIRONA | P.T.V./ACN

La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, no vol renovar els llibres de text del curs vinent malgrat
els canvis curriculars que introduirà la reforma educativa del ministre Wert, la Llei de Millora de
qualitat educativa (Lomce). La
crisi i evitar més despeses econòmiques a les famílies seran els arguments que la consellera traslladarà la setmana vinent al sector
editorial per defensar la reutilització dels llibres.
El Departament d’Ensenyament
va fer públiques les seves intencions ahir, mitjançant un comunicat en el qual aﬁrmava que de
cares al curs 2014-2015 «aposta per
la reutilització dels llibres de text
actuals» per estalviar els més de
300 euros que pot arribar a costar
aquest material. D’acord amb el
calendari del Ministeri d’Educació,
el proper any escolar s’ha de començar a aplicar la Lomce.
La Conselleria que dirigeix Irene Rigau va justiﬁcar que els llibres
actuals s’adapten a la normativa vigent, ja que recullen les competències bàsiques. En aquest sentit,
el Departament va recordar que
des del curs passat es van començar a desplegar els aprenentatges
clau de les competències bàsiques al currículum educatiu –tant
de Primària com de Secundària–

La dirigent argumenta que vol
evitar una despesa superior
als 300 euros a les famílies
per al curs 2014-2015
Afirma que l’Estat no ha aprovat
el decret que regularà el nou
currículum i el curs s’ha de
preparar a partir de l’1 de febrer

en els àmbits lingüístics i matemàtics.
Ensenyament també va aﬁrmar que des d’aquest curs s’han
ampliat les competències en l’àmbit digital i que properament es
farà el mateix amb les de llengua
estrangera, les cientíﬁques i tecnològiques, les competències socials i les corresponents al medi.
En declaracions al Parlament, la
consellera d’Ensenyament, Irene
Rigau, va argumentar els motius de
la decisió presa. En primer lloc, la
política va al·legar el difícil moment
econòmic i la reducció d’ajudes per
a llibres de text per part del Ministeri d'Educació. El segon element –va continuar– és que els coneixements a transmetre en l’etapa de Primària són els bàsics, i no
hi ha grans canvis exceptuant l’àrea de Ciències Socials. Una tercera
raó és que el govern espanyol encara no ha aprovat el decret que re-

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, divendres a Girona.

gularà el nou currículum i el nou
curs s’ha de començar a preparar
a partir de l’1 de febrer. «Les editorials necessiten temps adequats
per fer bons llibres», va apuntar Rigau.
Rigau s’adreçarà a Wert
Però és que a més, la consellera va
explicar que els esborranys del
decret que circulen són «d’un detallisme tan alt» que cal temps
per poder-los discutir, ja que el Govern «no està d’acord amb l’enfoc»
i considera que «no responen a les
línies europees». «Ara ens ha arribat una segona versió i un calendari de reunions tan precipitat

Només 3 recàrregues de vehicles
elèctrics en mig any a Banyoles
JOAN COMALAT

 El punt habilitat a la zona

BANYOLES | P.T.V.

El regidor al punt de càrrega quan es va posar en marxa, al juliol.

hicles elèctrics matriculats a la
ciutat– i es va posar en marxa de
manera gratuïta, però va associat
a la zona blava i, en aquests moments, per poder-lo utilitzar el
conductor ha de comprar el tiquet
pertinent.
Lluís Costabella va explicar que
l’Ajuntament concep els punts de

recàrrega de cotxes elèctrics com
un servei «amb visió de futur» i va
remarcar que no ha suposat cap
despesa al municipi perquè la inversió va anar a càrrec de l’empresa
que gestiona els aparcaments de
zona blava, Mifas, ja que es va
tractar com una de les millores del
contracte.

Una delegació de l’Autoritat Nacional de l’Aigua (ANA) del Perú,
l’òrgan rector del Sistema Nacional
de Gestió dels Recursos Hídrics al
Perú, van visitar l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA) a Girona. La trobada –que es va realitzar
el 9 de gener– forma part d’una estreta agenda de reunions amb les
principals universitats i instituts
d’investigació cientíﬁca i tecnològica de l’aigua a Holanda, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya i Espanya,
i l’ICRA és l’únic centre de recerca de l’aigua que han visitat a l’Estat espanyol.
Tres tècnics d’ANA –Miguel Ángel Beretta Cisneros, Jorge Sacieta i Dirk Tingues Brink– es van entrevistar amb representants de l’ICRA –el director, Damià Barceló;
el sotsdirector, Sergi Sabater; el gerent, Iván Sánchez; i el cap de l'Àrea d’Investigació de Tecnologies
i Avaluació, Ignasi RodríguezRoda– per conèixer els seus models de gestió cientíﬁca i tecnològica. L’entitat peruana es troba en
procés de creació i implementació
del Instituto Nacional de Ciencia
y Tecnología del Agua, un organisme dedicat a la investigació
cientíﬁca dels recursos hídrics
que donarà suport a les decisions
governamentals i impulsarà una
gestió sostenible de l’aigua al Perú.

La Caixa afegeix dos dels
seus pisos buits al parc de
lloguer social de Banyoles
BANYOLES | P.T.V.

blava pràcticament no s’ha
fet servir des que es va
posar en marxa al juliol

Mig any després que Banyoles
posés en marxa el primer punt de
recàrrega per a cotxes elèctrics, tan
sols s’hi han fet tres recàrregues. El
regidor de Via Pública, Lluís Costabella, va atribuir el poc ús d’aquest servei al fet que a la ciutat només hi ha sis vehicles
elèctrics –cinc turismes i una motocicleta– i els seus propietaris
opten, majoritàriament, per carregar-los a casa seva.
Les recàrregues es poden fer en
un punt situat al darrere del Museu Darder, a la cruïlla entre els carrers Josep Maria Bohigas i Servites,
si prèviament els usuaris es donen
d’alta a l’Oﬁcina d’Atenció Ciutadana. El servei es va estrenar al juliol –llavors només hi havia cinc ve-

que ja veurem què s’haurà de
continuar debatent, perquè la disconformitat amb el contingut és
alta», va explicar la màxima responsable d’Ensenyament al Govern de la Generalitat.
Rigau traslladarà la seva postura al ministre d’Educació, José Ignacio Wert, i va criticar la «improvisació» del govern espanyol amb
aquesta llei, aprovant-la al desembre per implantar-la el setembre següent, cosa que mai
s’havia fet. El Govern també demanarà que el decret que engloba
Primària, Secundària i Batxillerat
quedi desglossat i comenci per la
primera etapa.
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L’Ajuntament de Banyoles ha
arribat a un acord amb La Caixa
perquè ofereixi dos pisos buits
amb lloguer social per a un període de tres anys i adjudicats d’acord
amb les necessitats valorades pel
Consorci de Serveis Socials del
Consell comarcal del Pla de l’Estany. També ahir, l’entitat bancària va comunicar al Consistori que
aplicarà el mateix tipus de lloguer
als propietaris de tres habitatges de
la ciutat que no poden pagar la hipoteca, amb els quals ha arribat a
aquest pacte perquè hi puguin
continuar visquent un cop hagin
formalitzat la dació en pagament.
L’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer (CiU), va atribuir l’acord fet
públic ahir a les gestions del seu
Ajuntament per arribar a punts
d’entesa amb els bancs, amb els
qual van contactar –igual que amb
les agències immobiliàries locals–
amb l’objectiu d’«intentar eixamplar el parc de lloguer social». La

reunió d’ahir es va produir l’endemà que la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) de Banyoles
demanés a l’Ajuntament que el ple
de dilluns debati una moció, subscrita pels tres grups de l’oposició
municipal, perquè l’Ajuntament
sancioni les entitats bancàries
amb pisos buits a la ciutat. L’alcalde
va desvincular les dues coses, aclarint que la cita amb La Caixa estava concertada de feia dies i va declinar avançar quin serà el posicionament de CiU davant la petició de la PAH; sí va dir que acceptarà que s’inclogui al ple com una
moció si així li ho demanen la
resta de partits.
Sobre l’acord fet públic ahir,
Noguer espera que «aquesta col·laboració la puguem tenir amb la
resta de bancs» i va dir que si les famílies que lloguin els dos pisos no
poden pagar se’ls complementarà l’import. L’alcalde va remarcar
que «no es deixarà la línia de buscar acords amb els bancs».

